
Biuletyn Informacyjny PSJ 

Z przyjemnością przekazujemy w Państwa ręce niniejszy biuletyn informacyjny, w którym zawarto 
informacje na temat najbardziej aktualnych wydarzeń związanych z socjologią jakościową.  
Jednocześnie polecamy Państwa uwadze treści zamieszczane na naszych portalach  
społecznościowych Twitter, Blip oraz Facebook. 
 

Drodzy Czytelnicy Przeglądu Socjologii Jakościowej, 

Łódź: 11.07.2011 

Życzymy Państwu przyjemnej lektury! 

CALLS FOR PAPERS 

Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszym biuletynem informacyjnym! 

Zapraszamy Państwa do śledzenia informacji o najnowszych wydarzeniach z zakresu  
socjologii jakościowej na naszych portalach społecznościowych Twitter, Blip oraz  
Facebook!  
 
Prosimy także o nadsyłanie informacji dotyczących socjologii jakościowej pod  
następujący adres internetowy: aktualnosci.psj@gmail.com  
 

W imieniu Zespołu Redakcyjnego  
Przeglądu Socjologii Jakościowej 

  
Magdalena Wojciechowska 

Wodak, Ruth (2011) The Discourse of Politics in Action. 
Politics as Usual, 2nd edition. Palgrave Macmillan.  

 
International Marketing Review 

Special Issue on Emerging Perspectives in Qualitative Research in International Marketing 
 

The special issue aims to include, but is not limited to, the following topics: 
- New contributions in qualitative research methods that advance management knowledge in  
international marketing and business. 
- Modelling best practices through the use of qualitative methodologies. 
- Rigorous theory induction in international marketing research to build testable propositions. 
- Qualitative methods and cross-cultural marketing. 
- The role of focus group research in brand formation and decision making across international 
markets. 
- Method diversity: the challenges posed when understanding international marketing  
phenomena. 
- In-depth case study exemplars of enhanced business performance. 
- The role of qualitative research in predicting market outcomes in an international comparative 
context. 
- Qualitative assessment and retail internationalisation. 
- Comparative research studies using qualitative methods to explore regional and global business 
strategies. 
- Studies that use novel qualitative techniques to expand and build international marketing  
theory.   
 
Contributions from those working with a combination of qualitative research methods in  
international marketing are warmly invited. 

 
Deadline for submission: March 31, 2012 
For further information, please visit the following site: 

http://www.academyofmarketing.org/calls-for-papers-publications/international-marketing-review.html 
(source: Internet) 

 

KONFERENCJE 

Międzynarodowa konferencja naukowa 
GORSZEnie w językoznawstwie, (glotto)dydaktyce polonistycznej, kulturze, literaturze i 

mediach 
 
Termin: 27-28 października 2011 
Miejsce: Kraków 
Organizatorzy: Dziekan Wydziału Filologicznego i Dyrekcja Instytutu Filologii Polskiej  
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 
Tematyka: Organizatorzy konferencji zachęcają do przygotowania wystąpień dotyczących  
poniżej wskazanych problemów, które zostaną podjęte w ramach modułu Kultura, Literatura i  
Media : 
- Jak reklama (czy szeroko pojęta popkultura) wykorzystuje kategorię gorszenia?  
- World Press Photo – gorszące epatowanie ludzkim cierpieniem? 
- Sztuka gorszeniem podszyta 
- Polska kultura na europejskim poziomie? „Gorsze”, bo polskie? 
- Czy „gendery” jeszcze kogoś gorszą?  
- „Fucking & shocking”, czyli jak przykuć uwagę odbiorcy… 
- Gorszenie jako (tani?) chwyt we współczesnych tekstach kultury 
- Poetyka gorszenia 
- Literatura na usługach gorszenia – gorszenie na usługach literatury 
- Stare media – „gorsze” media? 
- Ponarzekajmy na internet… A może jednak niekoniecznie? 
- „(…) nie tylko pornografia, ale wszelkie formy poważnej sztuki i wiedzy – inaczej mówiąc  
wszelkie formy prawdy – są podejrzane i niebezpieczne” – dowody potwierdzające słuszność  
tezy Susan Sontag 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 18 września 2011 
Opłata konferencyjna: 300 zł 
Więcej informacji na temat konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej: 

http://www.wsp.krakow.pl/polski/index.php?p0=7 
(źródło: Internet) 

 

Międzynarodowa konferencja naukowa 
Przekraczanie granic – nowoczesna humanistyka 

 
Termin: 24-25 listopada 2011 
Miejsce: Lublin 
Organizatorzy: Koło Naukowe Studentów Międzykierunkowych Indywidualnych Studiów  
Humanistycznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
Tematyka: Organizatorzy konferencji zapraszają studentów i doktorantów do włączenia się w 
dyskusję, która zostanie podjęta w ramach trzech sesji tematycznych:  
Sesja filologiczna 
- Kryptoreklama – granica między perswazją a manipulacją 
- Balansując na granicy gatunków literackich – esej, reportaż, felieton 
- Intertekstualność – o swobodnej podróży między tekstami 
Sesja społeczno-historyczna 
- Czy granice polityczne mają sens w XXI wieku? 
- Granica Europy Środkowej – fikcja czy rzeczywistość? 
- Zachodnia granica Polski – piastowskie dziedzictwo czy komunistyczna ułuda? 
- Zderzenie wielkich cywilizacji – katastrofa czy początek nowego ładu? 
- Konsekwencje zanikania i powstawania granic w XXI wieku 
- O ile powiększycie i polepszycie duszę waszą, o tyle polepszycie prawa wasze i powiększycie 
granice wasze (A. Mickiewicz) – o przekraczaniu granic samego siebie 
- Klaps – przemoc czy metoda wychowawcza? 
Sesja filozoficzno-kulturoznawcza 
- Kiedy filozofia nauki staje się nauką? 
- Tam dojdę, gdzie graniczą Stwórca i natura (A. Mickiewicz) – religia ograniczeniem  w myśleniu 
czy otwarciem na świat? 
- Ramy obrazu – granica czy dopełnienie? 
- Wahanie między sztuką a kiczem 
- Film jest niedostępny w twoim kraju – gdzie jest granica cenzury? 
- Mówić o muzyce, to jak tańczyć o architekturze (F. Zappa) – jak mówić o sztuce pozasłownej? 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 7 października 2011 
Opłata konferencyjna: 30 zł 
Więcej informacji na temat konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej: 

http://www.mish.umcs.lublin.pl/zaproszenie.pdf 
(źródło: Internet) 

 

II Międzynarodowa konferencja interdyscyplinarna z cyklu 
Współczesne nurty badawcze młodych naukowców 

 
Termin: 20 października 2011 
Miejsce: Poznań  
Organizatorzy: Instytut Naukowo-Wydawniczy Maiuscula; Wyższa Szkoła Handlu i Usług w  
Poznaniu 
Tematyka: Organizatorzy proponują podjęcie dyskusji w ramach następujących bloków  
tematycznych: Współczesne nurty w badaniach nad edukacją i wychowaniem; Współczesne  
nurty w badaniach społecznych, psychologicznych, cywilizacyjnych; Współczesne nurty w  
badaniach na gruncie prawa i historii; Współczesne nurty badawcze w naukach ekonomicznych i  
przyrodniczych; Współczesne nurty badawcze w naukach medycznych; Współczesne nurty  
badawcze w językoznawstwie i mediach; Współczesne nurty w badaniach nad bezpieczeństwem; 
Współczesne nurty badawcze w naukach technicznych i cyberprzestrzeni.  
Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 października 2011 
Opłata konferencyjna: 240 zł 
Więcej informacji na temat konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej: 

http://www.maiuscula.pl/index.php?op=text&lp=8&gr=Konferencje%20Nurty 
(źródło: Internet) 

 

Bóg i Człowiek – blisko i daleko 
 
Termin: 21-22 listopada 2011 
Miejsce: Lublin 
Organizatorzy: Koło Naukowe Studentów MISH Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Jana Pawła II 
Tematyka: Konferencja ma na celu stworzenie przestrzeni dla dyskursu na temat relacji  
człowieka z Bogiem (Bogami) zarówno w wymiarze historycznym, jak i współcześnie.  
Zaproszenie do udziału w konferencji jest kierowane do studentów wszystkich dyscyplin  
humanistycznych.  
Termin nadsyłania zgłoszeń: 20 października  
Opłata konferencyjna: 40 zł 
Więcej informacji na temat konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej: 

http://www.kul.pl/bog-i-czlowiek-blisko-i-daleko,art_30678.html 
(źródło: Internet) 

 

Edukacja artystyczna 
Sztuka – edukacja – kultura 

Teoria i praktyka 
 
Termin: 8-9 listopada 2011 
Miejsce: Cieszyn 
Organizatorzy: Uniwersytet Śląski w Katowicach; Instytut Sztuki, Wydział Artystyczny w  
Cieszynie; Katedra Teorii Sztuki i Dydaktyki Artystycznej; Instytut Nauk o Edukacji, Wydział  
Etnologii i Nauk o Edukacji; Zakład Dydaktyki i Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej w 
Cieszynie 
Tematyka: Celem konferencji jest analiza obecnej sytuacji dotyczącej edukacji artystycznej i  
poddanie szerokiej dyskusji roli i znaczenia sztuki w zmieniającej się cywilizacji XXI wieku.  
W trakcie konferencji poruszone zostaną następujące zagadnienia: 
- Wspieranie rozwoju i kształtowanie kreatywnych osobowości poprzez działania artystyczne;  
- Przygotowanie do aktywnego i krytycznego uczestnictwa w kulturze;  
- Edukacja artystyczna jako działanie prewencyjne (przeciwdziałanie nałogom i agresji poprzez 
pozytywne zagospodarowanie czasu wolnego);  
- Edukacja estetyczna, kulturalna jako element resocjalizacji;  
- Edukacja artystyczna jako narzędzie terapii;  
- Sztuka na lekcji, edukacja artystyczna i kulturalna w procesie uczenia się;  
- Wymiana międzykulturowa jako element edukacji estetycznej, kulturalnej i artystycznej.  
- Współczesne funkcje sztuki. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 września 2011 
Opłata konferencyjna: 450 zł 
Więcej informacji na temat konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej: 

http://www.us.edu.pl/files/wiadomosci/pliki/Uniwersytet%20%C5%9Al%C4%85ski%20w%20Katowicach%20popr%
20.pdf 

(źródło: Internet) 
 

Retoryka i władza 
 
Termin: 24-25 listopada 2011 
Miejsce: Warszawa 
Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Retoryczne oraz Wydział Nauk Humanistycznych SGGW 
Tematyka: Dyskusje będą się odbywać w obrębie następujących obszarów tematycznych:  
- Teoria retoryczna w krytycznej analizie dyskursu; 
- Ethos i władza: autorytet w rodzinie, w pracy, w życiu publicznym; 
- Retoryka propagandy; 
- Dawne i nowe panegiryki i pamflety polityczne; 
- Retoryczne przejawy dominacji; 
- Retoryczne narzędzia liderów, trenerów i nauczycieli;  
- Retoryka służąca zdobywaniu i legitymizacji władzy; 
- Retoryczne sposoby narzucania interpretacji rzeczywistości;  
- Retoryka dokumentów państwowych, zarządzeń biurowych i regulaminów. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 września 2011 
Opłata konferencyjna: 350 zł; 200 zł (członkowie PTR)  
Więcej informacji na temat konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej: 

http://retoryka.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=14&lang=pl 
(źródło: Internet) 

 

Filozoficzna refleksja nad kulturą jako próba odpowiedzi na problemy współczesności 
 

Termin: 25-27 października 2011 
Miejsce: Cieszyn 
Organizatorzy: Zakład Edukacji Filozoficzno-Społecznej, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji 
Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie 
Tematyka: Problematyka konferencji obejmuje zarówno przedmiotowe, jak i meta-przedmiotowe 
(z uwzględnieniem perspektywy historyczno-filozoficznej) rozważania na temat kultury rozumianej 
jako całokształt działań człowieka.  
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 września 2011 
Opłata konferencyjna: 400 zł 
Więcej informacji na temat konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej: 

http://www.refleksjanadkultura.us.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=1 
(źródło: Internet) 

 

9th Biennial Conference 
Low Countries, Big Cities 

 
Date: April 04-05, 2012 
Site: Sheffield, UK 
Organizer: University of Sheffield 
Topics: The aim of this two-day conference is to explore the cities of the Low Countries along 
and across cultural, linguistic and historical lines. Papers that address the following themes are 
warmly invited:  
- City as a setting, city as a subject; 
- The imaginary city; 
- Contemporary and historical representations of the/a city in visual art and literature; 
- Urban culture through the centuries; 
- Cultural links and influences between cities; 
- Cities as places of shared memory; 
- Urban vernaculars, street language. 
Deadline for abstracts: November 30, 2011 
For further information, please visit the following site: 

http://alcs.group.shef.ac.uk/conferences/conference9/homeconf.htm 
(source: Internet) 

 

Wokół myśli postsekularnej teologia „na pustyni” 
 
Termin: 26 listopada 2011 
Miejsce: Kraków 
Organizatorzy: Katedra filozofii Boga na Wydziale Filozoficznym UPJPII 
Tematyka: Organizatorzy konferencji pragną zainaugurować cykl konferencji Wokół myśli  
postsekularnej, który – zgodnie z tytułem – poświęcony będzie rozważaniom o postsekularyzmie. 
Tegoroczna edycja będzie się koncentrować wokół psychoanalitycznej lektury nowoczesności 
zaproponowanej przez Agatę Bielik-Robson. Organizatorzy konferencji zapraszają zatem do  
podjęcia refleksji na temat dwóch kluczowych pytań, które stoją za koncepcją autorki Na pustyni: 
- Czy nowoczesność jest podporządkowana sporom o charakterze teologicznym, a jeśli tak, to w 
jakim stopniu i dlaczego? 
- Czy taki projekt nowoczesności, w którym teologia pociąga za sznurki jest wart dokończenia 
oraz jak to dokończenie miałoby wyglądać? 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 września 2011 
Opłata konferencyjna: 200 zł; 50 zł (studenci, doktoranci) 
Więcej informacji na temat konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej: 

http://postsekularyzm.upjp2.edu.pl/wmp/index.php?s=info 
(źródło: Internet) 

 

Barton, Adrian (2011) Illicit drugs. Use and Control, 2nd edition. 
Routledge.  

Banek, Kazimierz (2011) Religia w świecie człowieka. Nomos. 

International cross-disciplinary conference 
Paranoia and Pain 

 
Date: April 02-04, 2012 
Site: Liverpool, UK 
Organizer: University of Liverpool  
Topics: How is paranoia related to pain?; How is pain expressed with/without paranoia?; How 
are these two terms exposed in various contexts?; How does our understanding of the  
psychophysiology of pain interrelate with literary accounts of paranoia and pain?; To what extent 
does pain echo paranoia, and is this echo physiological, stylistic, psychological, symbolic, or  
literal?; How do these terms regulate our behaviour and expression of emotions in relation to 
broader concepts such as faith, ethics, and the value of human life?; What does the study of 
these concepts offer today’s generation of intellectuals with regard to human relationships and 
the way we communicate with each other? This international conference brings together experts 
from different fields to address these questions by incorporating individual presentations and  
panels that focus on cross-disciplinary studies. 
Deadline for abstracts: November 15, 2011 
For further information, please visit the following site: 

http://paranoiapain.wordpress.com/about/ 
(source: Internet) 

 

Third International Conference on 
Sport & Society 

 
Date: July 23-25, 2012 
Site: Cambridge, UK 
Organizer: Sport and Society Community 
Topics: Held directly before the 2012 Summer Olympics in London, the Sport Conference aims 
to examine many critical issues relating to the Sport and Society. With such close proximity to the 
2012 Olympics, it is the conference organizers’ hope to have a strong connection between the 
conference and the London Olympics. 
Deadline for abstracts: The deadline for the current round in the Call for Papers is July 14, 2011 
Registration fee: 200-450 USD 
For further information, please visit the following site: 

http://sportandsociety.com/Conference-2012/ 
(source: Internet) 

 

Commun(icat)ing Bodies 
 
Date: February 15-17, 2012 
Site: Graz, Austria 
Organizer: University of Graz 
Topics: The conference Commun(icat)ing Bodies understands the body as medium in the  
communication system 'religion' and explores how 'both bodies' – the abstract and idealized body 
and the concrete body existing and living in time and space – tell stories and express religious 
narratives and structures. Studying the relevance of the body-medium, the conference aims to 
contribute to a better understanding of how religious communication works and how the 
body as medium transforms the religious traditions that try to mark the body and inscribe their  
visions into the body-flesh. 
Deadline for abstracts: September 30, 2011 
Registration fee: 70 EUR; 40 EUR (students) 
For further information, please visit the following site: 

http://communicating-bodies.net/CommunicatingBodies/Commun%28icat%29ing_Bodies.html 
(source: Internet) 

 

Relationships between Diasporas and Their ‘Homelands’  
and Their Impact on the State, National Identities, and Peace & Conflict  

 
Date: February 03-05, 2012 
Site: Beirut, Lebanon 
Organizer: The Institute for Migration Studies (IMS) at Lebanese American University; The  
Centre for Intercultural Studies, Johannes Gutenberg University, Mainz 
Topics: Scholars and researchers from various social science disciplines are encouraged to  
participate in this event by presenting papers on their latest research. The conference organizers 
encourage the presentation of papers on the increasingly systematic and intense relationships 
between Diaspora communities and their communities of origin. 
Deadline for abstracts: November 10, 2011 
For further information, please visit the following site: 

http://www.lau.edu.lb/news-events/conferences/rdhis2012/ 
(source: Internet) 

 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 

 Educational Action Research 
Special Issue:  NARRATIVE INQUIRY AND ACTION RESEARCH   

 
“Educational Action Research” seeks the articles which explore the potentialities of narrative in 
action research. The Editors are interested in projects which have used narrative informed  
methods to generate data, to reflect on findings during action research cycles or to assist  
systematic self study. 
 
Deadline for submissions: July 31, 2011  
For further information, please visit the following site: 

http://www.tandf.co.uk/journals/cfp/reaccfp.pdf 
(source: Internet) 

 

Międzynarodowa konferencja naukowa 
Współczesne standardy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 

 
Termin: 23-24 listopada 2011 
Miejsce: Łódź 
Organizatorzy: Politechnika Łódzka; Stowarzyszenie Rozwoju Kadr; EGO – Centrum Edukacji i 
Doradztwa 
Tematyka: Celem organizowanej konferencji jest zaprezentowanie dorobku badawczego z  
zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście obowiązujących standardów 
pracy. Podczas spotkania omówione zostaną aktualne problemy praktyczne mogące wskazać 
kierunki dalszego rozwoju w zakresie problematyki bezpieczeństwa pracy. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 września 2011 
Opłata konferencyjna: 750 zł 
Więcej informacji na temat konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej: 

http://www.modernsafetystandards.pl/ 
(źródło: Internet) 

 

 
BADANIA BIOGRAFICZNE W NAUKACH SPOŁECZNYCH 

 
http://www.pts.org.pl/public/upload/badania_biograficzne_call-2d853.pdf  

 
Przypominamy, że w dniach 23-24 września odbędzie się w Łodzi konferencja naukowa  
Badania biograficzne w naukach społecznych organizowana przez Katedrę Socjologii Kultury UŁ. 
Cel konferencji stanowi poznanie dorobku badawczego i podejść teoretycznych stosowanych 
przez badaczy zajmujących się problematyką biograficzną oraz stworzenie forum wymiany  
doświadczeń z zakresu metody biograficznej. 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI! 
 

We would like to remind you that the next ESA’s international conference 
- Social relations in turbulent times - 

will be held in Geneva, Switzerland, September 07-10, 2011. 
Find more details on the following website: http://www.esa10thconference.com/ 

 
We would also like to briefly remind you that Kassel University (Germany) is this year’s 2nd  

European meeting of the Society for the Study of Symbolic Interaction host. 
- Everyday Life, Social Control and Ethnography International Conference - 

will take place from 21st to 24th July 2011 in Kassel 
Find more details on the following website: http://www.symbolicinteraction.de/ 

 
The conference is supported by Qualitative Sociology Review 

http://www.qualitativesociologyreview.org/ENG/index_eng.php 

 

We are looking forward to meeting you in Geneva and in Kassel! 
 

 
Przegląd Socjologii Jakościowej organizuje II edycję konkursu fotograficznego! 

 
Konkurs jest objęty patronatem Sekcji Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu 

Polskiego Towarzystw Socjologicznego. 
 

Do udziału w konkursie na najlepszy foto-esej/foto-reportaż socjologiczny roku serdecznie 
zapraszamy wszystkich socjologów oraz studentów kierunku Socjologia, którzy wykorzystują  
dane wizualne (choćby w celach ilustracyjnych) w aktualnie prowadzonych badaniach o  
charakterze jakościowym.  
 
Zdjęcia w formie elektronicznej prosimy nadsyłać do 30.11.2011 roku pod adres internetowy 
psj.konkurs@gmail.com. Pod wskazany adres internetowy prosimy również kierować wszelkie 
pytania dotyczące konkursu. 
 

Najlepsze prace zostaną opublikowane w Przeglądzie Socjologii Jakościowej. 
 

Bardziej szczegółowe informacje na temat II edycji konkursu fotograficznego znajdą Państwo na 
stronie internetowej Przeglądu Socjologii Jakościowej:  

http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/konkurs_foto_pl.php    

 
Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie! 

 

II EDYCJA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

mailto:aktualnosci.psj@gmail.com
http://twitter.com/QualitativeNews
http://psj.blip.pl/
http://www.facebook.com/group.php?gid=249819649016&v=wall&ref=ts
http://www.academyofmarketing.org/calls-for-papers-publications/international-marketing-review.html
http://www.wsp.krakow.pl/polski/index.php?p0=7
http://www.mish.umcs.lublin.pl/zaproszenie.pdf
http://www.maiuscula.pl/index.php?op=text&lp=8&gr=Konferencje%20Nurty
http://www.kul.pl/bog-i-czlowiek-blisko-i-daleko,art_30678.html
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